
BO NGOid GIAO CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc hjIp - Tir do - Hsnh phñc 

Ha N5i, ngàyJ5thángj- nàm 2019 

QUYET DJNH 
Quy dnh chirc näng, nhim viii, quyén han và co cãu to chwc 

cila Vin Biên Bong thuc HQc vin Ngoti giao 

BQ TRIfONG BQ NGOJ GIAO 

Can cü Nghj djnITI so 123/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 cüa ChInh phü quy 
djnh chirc näng nhim vi, quyên hin và Co CU to chüc cüa B, co quan ngang B; 

Can cir Nghj djnh s 26/20 1 7/ND-CP ngày 14 tháng 3 näm 2017 cüa ChInh 
phü quy djnh chirc näng, nhirn vi, quyên htn và co câu to chirc cüa B Ngoi 
giao 

Can cir Quyt djnh s 07/201 9/QD-TTg ngày 15 tháng 02 näm20 19 cüa Thu 
tuâng ChInh phü quy djnh chirc näng, thirn vi, quyên htn và co câu to chirc cüa 
H9c vin Ngoti giao trrc thuc B Ngoi giao; 

Xét d nghj cüa Giám dc H9c vin Ngoti giao và Vu truOng Vii T chirc 
Cánb, 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Vj tn và chtrc näng 

Vin Bin Dông là don vj thuc H9c vin Ngoii giao (sau day gi là H9c 
viên), có chuc näng nghiên ciru, dê xuât, kiên nghj chiên hxgc, chInh sách bào v 
chü quyên và thüc day phát triên Biên DOng tfi khIa  canh  chinh trj - an ninh, pháp 
1; triên khai cac hot dng ngoti giao kênh II và hçp tác quôc tê ye Biên DOng, 
4n dng quOc tê ñng h Vit Narn trong van dê Biên DOng; xây dirng lirc luçmg 
nghiên cihi ye Biên DOng, lam dâu mOi phOi hgp và djnh huâng nghiên ciru cho 
các don vj, to chuc trong nuóc và CC co quan di din Vit Narn nuâc ngoài. 

Diu 2. Nhim vu và quyén hin 

1. Nghiên ciru chuyên sâu, toàn din v Bin DOng, rtht là tr khIa cnh 
chInh trj - an ninh, pháp l. 

2. Tham muu giüp B tmng B Ngoti giao kin nghj Lãiih do Dàng và 
Nba nuOc chiên lucic, chInh sách lan lien quan tâi Biên DOng. Chü tn hoc phOi 
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h9'p vi các dan vj lien quan xây dirng các phuang an, di sách cña Vit Nam trong 
van dê Biên Bong. 

3. Lam dâu mOi théng nht vâ phát huy näng hrc cüa rnng luó'i các cá nhân 
và tO chirc toàn quôc trong nghiên ciru, kiên nghj chiên 1uçc, chInh sách, thông tin, 
tuyên truyên ye Biên Bong. 

4. Lam du rni và trin khai các hot dng ngoi giao kênh II trong vn d 
Biên BOng. Kiên nghj B trtthng B Ngoi giao chü truang, chuang trInh hành 
dng và bin pháp trien khai các hot dng kênh II trong van dê Bien BOng. 

5. Trao dOi h9c thut, to dimg và duy trI quan h thuO'ng xuyên vâi cong 
dOng h9c già quôc te quan tam tâi Biên BOng; cung cap thông tin ye chiên luc, 
chInh sách Biên BOng cüa Vit Nam duâi dtng phân tIch h9c thut cho cong dông 
quOc tê. 

6. T chüc và phOi hçrp t chirc các cuc t9a dam, hi nghj, hi thào trong 
nuâc và quôc tê ye Biên BOng. 

7. Xây dimg và phi h?p  vói cac doii vj lien quan trin khai k hoch dào to 
di ngü can b nghien cru chuyen sâu ye cac van e lien quan den Bien BOng 
trong nuâc và nuOc ngoài. Lam dâu mOi tO chic và djnh huâng cho vic dào to 
can b nghien ciru Bien BOng cüa cac dan v, tO chirc trong toàn quOc. 

8. Xây drng h thng dU lieu, xut bàn càc n phrn khoa h9c, ph bin càc 
ket qua nghien ciru ye tlnh hinhBien BOng, chien lugc và chinh sàch cüa càc nuâc 
dOi vâi Bien BOng; giãi phap giü gin boa binh, On djnh và phàt triên Biên BOng. 

9. Quân l, sü diing vien chüc, ngrnñ lao dng và tài san cüa don vj theo quy 
dnh cüa Nhà nuâc, B Ngoü giao yà Hoc yjén. 

10. Thuc hiên càc nhiêm yu khàc theo sir phan cOng hoc ity quyn cüa BO 
tnthng Bô Ngoti giao và Giàm dOc H9c vien. 

Diêu 3. Cr cãu to chic Va biên ché 

1. Lãnh dio Vin Bin BOng gm Vin truâng và càc PhO Vin tru4ing duçc 
bO nhim, min nhim theo quy djnh cüa pháp lut và cña B Ngoi giao. 

2. Viên Bin BOng có càc t chirc trirc thuc sau: 

a) Trung tam Nghien cru lut phàp; 

b) Trung tam Nghien ciru chInh sàch; 

c) Trung tam Hgp tàc quc t; 

d) Trung tam Thông tin và D lieu. 

3. Giàm dc Hoc viên quy dinh cu th v chüc näng, nhiêm vu, quyen han, 
co câu tO chic và bO nhim, min nhim ngui dirng dau, cap phó cña ngui drng 
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du các  t  chirc nêu tti khoãn 2 Diu nay theo quy djnh cüa pháp 1ut và cüa B 
Ngoi giao. 

4. S luçing nguO'i  lam  vic cüa Vin Bin Dông do Giám doe H9c vin quy 
dnh trong tong  so  ngu'i  lam  vic cüa H9c vin duçc B Ngoi giao phân bO. 

Diêu 4. Hiêu lirc vã trách nhiêm thi hành 

1. Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k và thay th Quyt djnh 
sO 2743/QD-BNG ngây 29 tháng 9 närn 2015 eña B truO'ng B Ngoi giao quy 
djnh chüc näng, nhim vi, quyên htn và co câu tO chirc cüa Vin Biên Dông thuc 
H9c vin Ngoti giao. 

2. Giám dOe H9c vin Ngoi giao, Vin tnthng Vin Bin DOng, Chánh Van 
phông B, Vii tnró'ng V TO chirc Can bi và Thu truOng các doTi vj lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i n/ian: 
- PTTg, B truOng Phrn BInh Minh; 
- Các d/c Thir tru'ông; Trg 1' B truông; 
- Các don vi thuôc BNG; 
- Lu'u: TCCB, HVNG. 

KT. BO TRUO'NG 
THt TRUONG THIXO'NG TR1C 
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